Iktatószám: I.B. 267-5/2013.
JEGYZİKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2013.05.28-án 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér
8.) házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl.
Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részérıl
Dr. Tóth Gyula SZEB elnök,
Horváth Jánosné, Hollendus Zsolt, Lemle Béláné
bizottsági tagok
Igazoltan távol maradt:

Zaják Rita bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı,
Pál József igazgatóságvezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı,
Pócs Margit közm.és civil kapcsolatok referense,
Dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens,
Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,

Megjelent meghívottak:

Papp Gyızı igazgató,
Rottenbacher Ádám igazgató
Horváth Erika intézményvezetı,
Dölles Lászlóné gondnokság vezetı,
Ácsné Oláh Gabriella CK elnök,
Tóthi János MSZOSZ tag,

Dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy az 5 tagú bizottságból 4 fı jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 14 órakor megnyitja.
Dr. Tóth Gyula: Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Horváth Jánosné bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadott.
Az elnök javasolja felvenni a nyílt ülés napirendi pontok közé a „Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról”, valamint a „Javaslat települési értéktár
felállítására” címő napirendi pontokat. Javasolja továbbá a zárt ülés napirendjébe áttenni a
„Javaslat a Városi Bölcsıdében magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázat
elbírálására”címő napirendi pontot.

Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó módosító javaslatot, melyet a bizottság
4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi napirendet állapította meg:
Napirend
Nyílt ülés
1./ napirendi pont-136. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
2./ napirendi pont- 133. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás”
mőködésének 2012. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Papp Gyızı igazgató
3./ napirendi pont- 134. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Szociális
mőködésének 2012. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Rottenbacher Ádám igazgató
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4./ napirendi pont- 135. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás” mőködésének 2012. évi
tapasztalatairól
Elıterjesztı: Dölles Lászlóné gondnokságvezetı
5./ napirendi pont- 138. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi
ellátásáról
Elıterjesztık: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı,
Szabó Aliz szakmai vezetı,
Kaltenecker Andrásné intézményvezetı,
Horváth Erika intézményvezetı,
Seresné Németh Orsolya szakmai vezetı,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcs.referense
6./ napirendi pont- 137. számú közgyőlési elıterjesztés
Pályázati önerı biztosítása a nyári gyermekétkeztetéshez
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
7./ napirendi pont- .számú közgyőlési elıterjesztés,
Javaslat települési értéktár felállítására
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
8./ napirendi pont- 148. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozására
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária oktatási referens

9./ napirendi pont- 145. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a szociális társulások, valamint a központi ügyeleti társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálatára
Elıterjesztı: dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
10./ napirendi pont-146. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint az Egészségügyi
Gondnokság alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
11./ napirendi pont- 139. számú közgyőlési elıterjesztés
A gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási megállapodás 2012.
évi megvalósításáról szóló beszámoló
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
12./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Zárt ülés
12./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása,
adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Elıterjesztı: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó
13./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerzıdések meghosszabbítására
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
14./ napirendi pont- .számú közgyőlési elıterjesztés,
Javaslat a Városi Bölcsıdében magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázat
elbírálására
Elıterjesztı: dr. Kajos Nikolett aljegyzı
1./ napirendi pont-136. számú közgyőlési elıterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Pál József: Nincs kiegészíteni valója az elıterjesztéshez.
Dr. Tóth Gyula: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetben
foglaltakat a Közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 47/2013. (V.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének …/2013. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013.
évi költségvetésérıl szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(136. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltakat.
Határidı: 2013.05.30.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
2./ napirendi pont- 133. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás”
mőködésének 2012. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Papp Gyızı igazgató
Papp Gyızı: Elmondja, hogy az elıterjesztés részletesen tartalmazza a 2012. évi munkájukat,
ezért nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Tóth Gyula: Határozati javaslata, hogy elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a
beszámolót.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 48/2013. (V.28.) határozata
A „Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás”
mőködésének 2012. évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról.
(133. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a „Szekszárd és
Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2012. évi
tapasztalatairól szóló beszámolót.
Határidı: 2013.05.30.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
3./ napirendi pont- 134. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Szociális
mőködésének 2012. évi tapasztalatairól
Elıterjesztı: Rottenbacher Ádám igazgató
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Horváth Jánosné: Megkérdezi, hogy a Szociális Központ Kadarka utcai részlegében lesz-e
felújítás az idén?
Rottenbacher Ádám: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Kadarka utcai Idısek Otthonának
felújítására nem nyertek pályázatot, jelenleg a Mérey utcában folyik főtéskorszerősítés az
óvodával együtt.

Dr. Tóth Gyula: Határozati javaslata, hogy elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a
beszámolót.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 49/2013. (V.28.) határozata
a „Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás” mőködésének
2012. évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról.
(134. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a „Szekszárd és
Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás” mőködésének 2012. évi
tapasztalatairól szóló beszámolót.
Határidı: 2013.05.30.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
4./ napirendi pont- 135. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás” mőködésének 2012. évi
tapasztalatairól
Elıterjesztı: Dölles Lászlóné gondnokságvezetı
Dölles Lászlóné: Kiemeli a beszámolóból, hogy a háziorvoshiány miatt a körzetekben
gyakran helyettesítı orvosokkal látják el az orvosi teendıket, ami hosszú távon problémát fog
okozni a városnak.
Dr. Tóth Gyula: Határozati javaslata, hogy elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a
beszámolót.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 50/2013. (V.28.) határozata
a „Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás” mőködésének 2012. évi
tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról.
(135. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a „Szekszárd és
Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás” mőködésének 2012. évi tapasztalatairól szóló
beszámolót.
Határidı: 2013.05.30.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

5./ napirendi pont- 138. számú közgyőlési elıterjesztés
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi
ellátásáról

Elıterjesztık: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı,
Szabó Aliz szakmai vezetı,
Kaltenecker Andrásné intézményvezetı,
Horváth Erika intézményvezetı,
Seresné Németh Orsolya szakmai vezetı,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcs.referense
Dr. Fıfai Klára: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Szabó Aliz és Seresné Németh Orsolya nem
tud részt venni az ülésen, helyette Papp Gyızı igazgató úr válaszol a bizottság kérdéseire.
Dr. Tóth Gyula: Javasolja, hogy az elıterjesztés sorrendjében vegye végig a bizottság a
beszámolókat. Elıször a gyermekjóléti központ beszámolója következik.
Papp Gyızı: A beszámolóhoz annyit főz hozzá, hogy az utóbbi idıszakban megnövekedtek
az elszegényedéssel összefüggı családon belüli erıszak esetszámai, sajnos a családokat
lelkileg is megterheli az eladósodás, a közüzemi tartozások.
Dr. Tóth Gyula: Megkérdezi, hogy van-e a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása?
Megállapítja, hogy nincs, a Családok Átmeneti Otthonának a beszámolójával folytatják a
munkát.
Papp Gyızı: Nincs kiegészíteni valója az elıterjesztéshez.
Dr. Tóth Gyula: A Városi Bölcsıde beszámolójával javasolja folytatni a munkát, Kaltenecker
Andrásné nem jött el a bizottsági ülésre, de ha van a bizottságnak kérdése, tegyék fel.
Tekintettel arra, hogy nincs kérdés, a II. számú Óvoda és Bölcsıde vezetıjét kéri, hogy ha van
kiegészíteni valója az elıterjesztéshez, azt mondja el.
Horváth Erika: Tájékoztatja a bizottságot, hogy nagyon örülnek annak, hogy
főtéskorszerősítési beruházás folyik a Mérey utcai Óvodában, mert nagyon költséges volt az
óvoda főtése, elavult a rendszer. A beszámolóhoz nem kíván hozzáfőzni semmit.
Dr. Tóth Gyula: Az önkormányzat pénzbeli és természetbeni ellátásaival és a
gyermekvédelmi törvényben foglalt ellátásokkal kapcsolatban Dr. Fıfai Klára tud válaszolni
az esetleges kérdésekre.
Dr. Fıfai Klára: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót.
Dr. Tóth Gyula: Végül az önkormányzat és a civil szervezetek közötti 2012. évi
együttmőködésrıl Pócs Margit tud tájékoztatást nyújtani.
Pócs Margit: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót.
Tóthi János: Javasolja a bizottságnak, hogy a Baka István Általános Iskola déli részén lévı
épületrészbıl egy óvodát és családi napközit létesítsen a város, mert aki azon a csatári részen
lakik, nagyon messzire kell hordja a gyermekeit óvodába.
Dr. Tóth Gyula: Ebben a dologban nem a bizottság dönt, úgyhogy javasolja, hogy a megfelelı
fórumon vesse fel a javaslatát Tóthi Úr.
Javasolja a bizottságnak, hogy a Közgyőlésnek elfogadásra javasolják a gyermekvédelmi
beszámolót.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 51/2013. (V.28.) határozata
az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi
ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
(138. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek az önkormányzat
gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló beszámolót.
Határidı: 2013.05.30.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
6./ napirendi pont- 137. számú közgyőlési elıterjesztés
Pályázati önerı biztosítása a nyári gyermekétkeztetéshez
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Dr. Fıfai Klára: Az elızı évekhez hasonlóan adott be az önkormányzat pályázatot a
hátrányos helyzető gyermekek nyári gyermekétkeztetésének támogatására, melyen nyert is
Szekszárd Város Önkormányzata, a közel 1.000.000,-Ft-os önerıvel szükséges támogatnia az
önkormányzatnak a programot. A gyerekeknek 44 munkanapon át tud az önkormányzat
ingyenes meleg ebédet biztosítani.
Dr. Tóth Gyula: Elfogadásra javasolja a közgyőlési elıterjesztésben foglalt határozati javaslat
elfogadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 52/2013. (V.28.) határozata
pályázati önerı biztosításáról a nyári gyermekétkeztetéshez.
(137. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a nyári
gyermekétkeztetésrıl szóló 137. számú közgyőlési elıterjesztésben foglalt határozati
javaslat elfogadását.
Határidı: 2013.05.30.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
7./ napirendi pont- 156. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat települési értéktár felállítására
Elıterjesztı: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
Majnayné Sajben Anna: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az Országgyőlés 2012.04.02-i
ülésnapján fogadta el a magyar nemzeti értékekrıl és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvény, mely alapján az önkormányzatok is rendszerezhetik a nemzeti értékeket. A települési

értéktárak létrehozására, a települési értéktár bizottság alakítására vonatkozó javaslatot
tartalmazza az a közgyőlési elıterjesztés, melyet elfogadásra javasol a Közgyőlésnek.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 53/2013. (V.28.) határozata
a települési értéktár felállítására tett javaslat elfogadásáról.
(156. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a települési értéktár
felállítására tett javaslatról szóló 156. számú közgyőlési elıterjesztést.
Határidı: 2013.05.30.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
8./ napirendi pont- 148. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozására
Elıterjesztı: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Dr. Horváth Annamária: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Medina község önkormányzata
jelezte, hogy a településen lévı óvodai egység fenntartását a jövıben szeretné Szekszárd II.
számú Óvoda és Bölcsıde tagintézményeként folytatni, ezért van szükség a társulás
létrehozására.
Dr. Tóth Gyula: Határozati javaslata, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek
az elıterjesztésben foglalt határozati javaslatot.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 54/2013. (V.28.) határozata
a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozására tett
javaslatról.
(148. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a Szekszárd-SzedresMedina Óvodafenntartó Társulás létrehozására tett javaslat közgyőlési elıterjesztésben
foglalt határozati javaslat elfogadását.
Határidı: 2013.05.30.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
9./ napirendi pont- 145. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a szociális társulások, valamint a központi ügyeleti társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálatára
Elıterjesztı: dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Dr. Kubik Andrea: Tájékoztatja a bizottságot, hogy technikai módosítások miatt van szükség
a társulási megállapodások módosítására.

Dr. Tóth Gyula: Elfogadásra javasolja az elıterjesztés határozati javaslatát.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 55/2013. (V.28.) határozata
a szociális társulások, valamint a központi ügyeleti társulás társulási
megállapodásának felülvizsgálatára tett javaslatról.
(145. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a szociális társulások,
valamint a központi ügyeleti társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára tett
javaslat közgyőlési elıterjesztésben foglalt határozati javaslatát.
Határidı: 2013.05.30.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
10./ napirendi pont-146. számú közgyőlési elıterjesztés
Javaslat a Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint az Egészségügyi
Gondnokság alapító okiratának módosítására
Elıterjesztı: dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Dr. Kubik Andrea: Nincs kiegészíteni valója az elıterjesztéshez.
Dr. Tóth Gyula: Határozati javaslata, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek
az elıterjesztésben foglalt határozati javaslatot.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 56/2013. (V.28.) határozata
a Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint az Egészségügyi
Gondnokság alapító okiratának módosítására tett javaslatról.
(146. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a Szociális Központ, a
Humánszolgáltató Központ, valamint az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának
módosítására tett javaslat közgyőlési elıterjesztésben foglalt határozati javaslatát.
Határidı: 2013.05.30.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
11./ napirendi pont- 139. számú közgyőlési elıterjesztés
A gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási megállapodás 2012.
évi megvalósításáról szóló beszámoló
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Dr. Fıfai Klára: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.

Dr. Tóth Gyula: Határozati javaslata, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek
az elıterjesztésben foglalt határozati javaslatot.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 57/2013. (V.28.) határozata
a gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási megállapodás
2012. évi megvalósításáról szóló beszámolóról.
(139. számú közgyőlési elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyőlésnek a gyermekvédelmi
szakellátás biztosítására kötött feladat-ellátási megállapodás 2012. évi
megvalósításáról szóló beszámolót.
Határidı: 2013.05.30.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
12./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
Elıterjesztı: dr. Fıfai Klára igazgatóságvezetı
Dr. Tóth Gyula: A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete nyújtott be kérelmet
200.000,-Ft támogatásra mőködési célra.
Bálint Zoltán: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az egyesületnek komoly bérleti díj-hátraléka
keletkezett a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-nél, javasolja a bizottságnak, hogy ennek
fedezetére fordítsák a támogatást.
Dr. Tóth Gyula: Határozati javaslata, hogy a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete 200.000,-Ft támodatást nyújtson a Vagyonekezelı Kft-nél felhalmozódott bérleti
díj-hátralék kiegyenlítésére.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 58/2013. (V.28.) határozata
a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének támogatásáról.
(12. számú bizottsági elıterjesztés)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete
részére 200.000,-Ft támogatást nyújt a 2013. évi bizottsági alapja terhére
mőködési célra-a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-nél felhalmozódott bérleti díjhátralék kiegyenlítésére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatási
megállapodás elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2013.06.15.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

a támogatási megállapodás elkészítésével kapcsolatban Dr. Fıfai
Klára hivatalvezetı,
a támogatási összeg átutalásával kapcsolatban Pál József
igazgatóságvezetı.

Dr. Tóth Gyula: A Szociális Központ részére 300.000,-Ft támogatást javasol nyújtani a
bizottsági alap terhére a gondozottak nyári üdültetési költségeinek fedezésére.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 59/2013. (V.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Központja
támogatásáról.
(12. számú bizottsági elıterjesztés)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága SZMJVÖ Szociális Központja részére 300.000,-Ft
támogatást nyújt 2013. évi bizottsági alapja terhére az intézményegységekben lakók,
illetve az idısek klubjaiba járó gondozottak nyári üdültetési költségeinek fedezésére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatási
megállapodás elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2013.06.15.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
a támogatási megállapodás elkészítésével kapcsolatban Dr. Fıfai
Klára hivatalvezetı,
a támogatási összeg átutalásával kapcsolatban Pál József
igazgatóságvezetı.
Dr. Tóth Gyula: A Fogyatékosok Nappali Intézménye részére 100.000,-Ft támogatást javasol
megadni a kecskeméti fesztivál részvételi költségeinek fedezésére.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 60/2013. (V.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Központja
támogatásáról.
(12. számú bizottsági elıterjesztés)
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a SZMJVÖ Szociális Központja részére 100.000,-Ft
támogatást nyújt 2013. évi bizottsági alapja terhére a Fogyatékosok Nappali
Intézménye gondozottjainak kecskeméti országos fesztiválon történı részvételi
költségeinek fedezésére.
4. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatási
megállapodás elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2013.06.15.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

a támogatási megállapodás elkészítésével kapcsolatban Dr. Fıfai
Klára hivatalvezetı,
a támogatási összeg átutalásával kapcsolatban Pál József
igazgatóságvezetı.

Dr. Tóth Gyula:A Humánszolgáltató Központ részére 150.000,-Ft támogatást javasol
megszavazni a hátrányos helyzető gyermekek részére megrendezendı nyári szabadidıs
programok költségeinek fedezésére.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 61/2013. (V.28.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humánszolgáltató Központjának
támogatásáról.
(12. számú bizottsági elıterjesztés)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a Humánszolgáltató Központ részére 150.000,-Ft támogatást
nyújt 2013. évi bizottsági alapja terhére a hátrányos helyzető gyermekek részére
megrendezendı nyári szabadidıs programok költségeinek fedezésére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatási
megállapodás elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2013.06.15.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
a támogatási megállapodás elkészítésével kapcsolatban Dr. Fıfai
Klára hivatalvezetı,
a támogatási összeg átutalásával kapcsolatban Pál József
igazgatóságvezetı.
Dr. Tóth Gyula: 70.000,-Ft támogatást javasol megszavazni az ILCO Egyesület részére
mőködési költségeik fedezésére.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 62/2013. (V.28.) határozata
a Tolna Megyei ILCO Egyesület támogatásáról.
(12. számú bizottsági elıterjesztés)
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a Tolna Megyei ILCO Egyesület részére 70.000,-Ft
támogatást nyújt 2013. évi bizottsági alapja terhére mőködési költségeik fedezésére.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatási
megállapodás elkészítésérıl, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidı: 2013.06.15.
Felelıs: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök
a támogatási megállapodás elkészítésével kapcsolatban Dr. Fıfai
Klára hivatalvezetı,

a támogatási összeg
igazgatóságvezetı.

átutalásával

kapcsolatban

Pál

József

Dr. Tóth Gyula: A bizottság szőkös anyagi helyzetére tekintettel nem javasolja támogatni a
Kisebbségekért-Pro-Minorirate Alapítvány támogatási kérelmét.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Szociális és
Egészségügyi Bizottságának 63/2013. (V.28.) határozata
a Kisebbségekért-Pro Minorirate Alapítvány támogatásáról.
(12. számú bizottsági elıterjesztés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága szőkös anyagi helyzetére tekintettel nem támogatja a
Kisebbségekért-Pro Minorirate Alapítvány támogatási kérelmét.

A bizottság elnöke a nyilvános ülést 14.50 órakor berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja
munkáját.
K. m. f.
Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Horváth Jánosné
jegyzıkönyv-hitelesítı

Készítette:
Radványi Petra
bizottsági referens

Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı

